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Post du jaroj venos al ni 
esperantistoj el la tuta mondo

Cu ni estos pretaj por taŭge akcepti ilin?

Cu ni estos pretaj por profiti tian senripetan okazaĵon?

Ni havas apenaŭ du jarojn por aranĝi ĉion, tiel ke la 
Universala Kongreso de Valencio estu memorinda.

Ni havas apenaŭ du jarojn por plibonigi nian esperan- 
tan komprenon kaj paroladon tiel ke ni povos paroli kun 
homoj de ĉiuj nacioj kaj travivi la sperton de 
enprofundiĝi en veran internacian etoson.

Prenu denove viajn vortaron kaj gramatikon. Partopre- 
nu en la kursoj kaj kolokvoj kaj praktiku la lingvon. Ni 
devas strebi ĝis somero de 1993, por ke Valencio sentos 
Esperanton kiel viva kaj vigla lingvo, kaj vera ilo por 
prisukcesi demokratan unuecon de la Homaro.



VALENCIA 93,finfine
Kion ni povas diri? Granda emocio sentas ni en ĉi tiu 

historia momento de la Esperanta movado, kaj universala, 
kaj hispana kaj valencia.

Oni bezonis 106 jarojn post la eldono de la unua gra- 
matika de nia Majstro por ke Valencio havu la honoron 
ricevi la esperantistojn de la tuta mondo kaj fariĝi la 
monda ĉefurbo de nia movado.

Post la oficiala peto prezentata en Varsovio en la 
jaro 1987, kun la invito de la tiama urbestro de 
Valencio Ricart PĜrez Casado, kvar longajn jarojn pasis 
sen ricevi oficialan respondon de UEA. Sed finfine la 
"miraklo" okazis. Ene de la Solena Fermo de la UK de 
Bergeno la Generala Sekretario de UEA, Ian Jackson, 
oficiale proklamis Valencio kiel sidejo de la 78§ 
Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 1993.

ĉi tiu sukceso ŝuldigas ne nur al la streboj de la 
esperantistoj kaj de la oficialaj instancoj de Valencio, 
sed al la granda apogo kiun la tuta Esperanta movado de 
Hispanio donis en ciu momento, kun granda espero, 
pacienco kaj iluzio.

Speciale ni volas danki la grandan apogon de nia kara 
prezidanto de H.E.F., Antonio Alonso Nŭfiez, kiu tre 
kuraĝe defendis nian kandidatecon, en tre streĉiga kaj 
delikata kunveno kun la Prezidanto de UEA John Velis kaj 
la Direktoro de la Centra Oficejo Simo Milojeviĉ. Ni, 
kune kun kataluna samideano, prezentis al ili kvazaŭ 
"ultimaton", kaj je la fino de la kunveno, kun ĉiu 
punkto rilate la organizadon jam klarigita, finfine oni 
diskutis kaj aprobis en la kunveno de la estraro de UEA, 
kiu okazis unu horo poste, ke Hispanio organizu tiun 
Universalan Kongreson.

Ankaŭ ni devas danki la kuraĝan apogon de Luis 
Hernandez, hispana komitatano, kaj Maria Rafaela Uruefia, 
kiuj batalis dum la tuta kongreso por atingi ĉi tiun 
sukceson. Same ni dankas la fervoran apogon de ĉiu 
hispano kiu troviĝis en Bergeno, kaj ankaŭ de amaso da 
esperantistoj ne hispanaj kiuj ankaŭ apogis nin, kiel la 
vicprezidanto de UEA Roman Dobrzynskl, la prezidanto de 
Kuba Esperanto Asocio Julian Hernandez, la pola komita- 
tano Lech Kosieniak, la ĉefredaktorino de Heroldo Ada 
Fighiera Sikorska, Ursula Gratapaglia, kaj centoj da 
esperantistoj kiuj ege deziris ke ĉi tiu Universala 
Kongreso okazu en Hispanio.



Do, jen la momento. La 
tuta Esperanto movado ri- 
gardas nin. Cu ni estos 
kapablaj organizi univer- 
salan kongreson kiu estu 
por ĉiam rememorata kiel 
mirinda travivaĵo? Ni es- 
tas certaj ke jes. Kun la 
helpo kaj entuziasmo de 
ĉiuj ni sukcesos kaj or- 
ganizos kongreson efikan 
laŭ esperanta vidpunkto, 
amuza por Ĉiuj, kaj sufi- 
Ĉe malmultekosta por hel- 
pi la partoprenon de es- 
perantistoj de la ĝis nun 
nomataj "nepagipovaj lan- 
doj", nome orienta Euro-
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La laboro jam komenciĝis. _______________________________________
Reprezentantoj de la LKK .ssa-------
havis jam kunvenon ĉe la urbodomo kun la Vicurbestro Vi- 
cente Gonzalez Lizondo, kiu prezentas oficialan proponon 
al la Ĝenerala Asambleo por ke la valencia urbodomo sin 
deklaru oficialan protektanton kaj kunlaboranton kun la 
Universala Kongreso; cedi la Palacon de la Muziko kiel 
kongresejo senpage (la normala kosto estas proksimume 
dek milionoj da pesetoj); sendi oficialan leteron al la 
Rego Juan Carlos apogante la peton ke li estu Honora 
Prezidanto de la Universala Kongreso; eldoni belan tu- 
risman proŝuran pri Valencio en Esperanto; aprobi ke la 
Orkestro de Valencio ludu por la kongresanaro; ke la ur- 
bestrino ĉeestu la Solenan Malfermo; ke oni faru aficia- 
lan Akcepton ĉe la urbodomo al la kongresanoj, k.t.p.

Ankaŭ baldaŭ ni havos kunvenojn kun la Konsilantaro 
pri Kulturo de la Generalitat; kun la skabeno pri Eduka- 
do; kun la Konsilanta pri Turismo, kun la urbestro de 
Cheste, k.t.p.

Ni ankaŭ deziras mencii ke ekde la 6ŝ ĝis la llŝ de 
Novembro ni havos la plezuron ricevi en Valencio la 
viziton de komisiono kiu venos el Roterdamo por paroli 
kun ni, viziti la aŭtoritatulojn, kaj konstati ĉu ni 
"funkcias" bone aŭ ne. Ni esperas ke la valencia espe- 
rantistaro gastigos ilin adekvate.

Do, jen ĉio ĝis nun. La afero jam marŝas. ANTAŬEN!
Augusto
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LA 9» NOVEMBRO

VI POVAS KOMENCI PARTOPRENI

EN UNIVERSALA KONGRESO DE VALENCIO

En tiu dato, je la 143 tagmeze, ĉiu esperantisto 
estas invitata al bankedo-omaĝo de la Komitato de UEA 
kiu vizitos Valencion, por ekkoni la kongresurbon kaj 
fari ĉefajn antaŭzorgojn.

Ni povas jam informi ke gi okazos en restoracio Neva- 
da, apud Valencia Esperanto-Grupejo, en G.V. Fernando el 
Catolico, kaj la kosto estos proksimume 1.500 ptojn.

Por pli da detaloj kaj aĉeto de tikedoj, direku al la 
Grupo de Valencio dum lastaj tagoj de oktobro.
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Pri JUNULARA PROGRAMO de la 783 Universala Kongreso en
Valencio, -1993-, por ĉiuj proponoj, sugestoj, kunlabo- 
roj. .. skribu al:

Alberto Bermell 
c/ Plus Ultra, 23-4 

E-46006 VALENCIO
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Rememoru ke donacoj por helpi la organizadon de la
Universala Kongreso, oni devas sendi al:

Caja de Ahorros de Valencia 
Urbana Marchalenes 0069 

c/ MAlaga, 37 - Valencia 46009 
cuenta n2 006931 0053 7732 

GRUPO ESPERANTO DE VALENCIA UK 93
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LA AOTENTECO

Iun ni estas rigardanta ion kion ni neniam povis 
suspekti: la dispartigon de la socialistaj landoj, Sove- 
tunio kaj Jugoslavio.Ĉiu landeto, Ĉiu popolo, ĉiu etno, volas aŭtentigi, 
esti gi mem. Ĉiu sentas sin malsimila al la Ĉirkaŭantaj 
popoloj sed kontraŭstaro ili ankaŭ kunigas federacie au 
libervole.

La orientaj kaj okcidentaj germanoj kunigas pro sia 
popolfrateco, samtempe la geraanoj ne sentas sin italoj 
aŭ francoj sed Ĉiuj kune sentas sin eŭropanoj. La iden- 
tecon de la popoloj oni karakterizas per kelkaj simila- 
ĵoj: historio, etno, kutiao... sed ioa pli forta kaŭzo 
montras la aŭtenteco de la popoloj: la lingvo.

La lingvo distingas anglojn de nederlandanoj, portu- 
galojn de grekoj, polojn de rasanoj, latvanojn de vala- 
noj... kia povas kunigi ilin mem respektante la aŭtente- 
con? lur neŭtrala lingvo kiel Esperanto povas kunigi 
ĉiun popolon sen konsterni ilin. "Ĉiu per sia lingvo kaj 
esperanto por Ĉiuj".

Ĝis kiam la landestroj agnoskos ke Ĉiu lando de 
Europo pavos kunigi unu la alian en la sama federacio se 
ne estas per komuna kaj supera lego, unu sola mono, kaj 
neŭtrala lingvo?

Ii praktiku la Esperanto-lingvon por ke, kiam tio 
sukcesu, ni estu pretaj por montri al la mondo ke nia 
lingvo estas taŭga por solvi la problemon.

Johano Antono
*«*«*«*«*«««*«***«««*«*«****««*««**««««A««*«*A*4h«««*4««

Sla HISPANA KONGRESO

Josŭ Aho, Manuel 
Gandara, Rucaden 
Davila kaj Feo 
Josŭ Davila, fo- 
tis sin profi- 
tante malgrandan 
paŭzon dum la 
plena kaj riĉa 
programo de la 
kongreso kaj li- 
rika festo kiuj 
□kazis en La La- 
guna.



RAFAEL PERIS ESTIS TIE

43* KONGRESO DE I.F.E.F. 
OLOMOUC - ĈEKOSLOVAKIO

La L.K.K. organizis antaŭkongreseton en la ĉefurbo 
Prago, dum kvar tagoj. Tage meze, ĉe nia alveno al la 
stacidomo atendis nin kelkaj geesperantistoj kiuj per 
siaj aŭtomobiloj transportis niajn valizojn ĝis la 
hoteloj. Poste okazis interkona vespero en la hotela 
salono. La duan tagon, post matenmanĝo ni vizitis la 
teknikan laborejon de fervojoj; vespere trarigardis la 
malnovan urbon de Prago kaj post vespermanĝo ni iris al 
la Migra Teatro. La trian tagan, la 9ŝ majo, estis nacia 
festo kaj ni promenis tra la urbo. Posttagmeze ni 
busekskursis al kastelo Konopiste kaj post vespermanĝo 
ni ĉeestis al la Opero. La kvaran tagon trarigardo ĉe 
Prago, tagmanĝo en la urbocentro, ŝipekskurso, vesper- 
manĝo kaj adiaŭo en la sama restoracio. La sekvantan 
tagon ni forveturis de la stacidomo al la urbo Olomouc. 
Partoprenantoj al la antaŭkongreso alestis 48, el kiuj 6 
estis hispanoj.

Mia alveno al la stacidomo de Olomouc, estis atendata 
de gejunuloj en tipaj kostumoj kluj oferis al ni panon 
kaj salon, simbolo de gastamo. Ankaŭ alestis la urba 
muzikistaro kiu per belaj komponaĵoj, regalis al la 
pluraj trajnoj sinsekve alvenantaj; tiele mi povis vidi, 
duonhoron poste, la akcepto de la trajno kiu venis el 
Vieno.

La solena malfermo de la Kongreso estis tre
Olomouc, vicdirektoro de 

prezidanto de FISAIC kaj
Kongreso okazis interesaj

vizito tra la 
esperantistoj, 
agrabla . La 
partoprenantoj

Ceestis urbestro de 
Fervojoj, ĝenerala 
altranguloj. Dum la 
pri fervojo, fakaj 
urbo, artabalo, renkontiĝo kun 
k.t.p.en tuta semajno ĉe Olomouc 
organizado estis tre bona kaj 
estis pli ol 400 el dek naŭ 
hispanoj.

agrabla. 
la Cefiaj 
diversaj 
kunvenoj

prelegoj, ekskursoj,
lokaj

tre
akurata, ^la 
landoj. Ceestis tridek ok

Mi havas belan rememorajon de la ĉeŭaj personoj. Ciuj 
kun kiuj mi parolis estis tre afablaj kaj agrablaj. 
Alia-flanke, la vivnivelo estas por ni, tre malmultekos- 
ta.

Rafael Peris



POR EKLERNI ESPERANTON

ELEMENTA KURSO

* de la 23 oktobro ĝis la 203 decembro
* gvidata de Felix Navarro
» en sidejo Valencia Grupo: G.V. Fdo. Catolico, 45
* aliĝilo: 2000 ptoj. inkluzivas gramatikon, vortaron 

kaj kajeron.
* horaro: lundon, merkredon kaj vendredon de la 7a ĝis 

la. 83, kaj de la 83 ĝis la 93 vespere.

POR PLIBONIGI NIAN ESPERANTON

SUPERA KURSO 

» de la 23 oktobro ĝis majo
* gvidata de "Vale"
* en sidejo Valencia Grupo: G.V. Fdo. Catolico, 45
» aligilo: 700 ptoj. inkluzivas didaktikajn materialojn
* horaro: merkredon de la 73 ĝis la 83 vespere.

KONVERSACIA RONDETO

t de oktobro ĝis majo
» gvidata de junula teamo
» en Fondaĵo "Fdo. Soler", Duque de Calabria, 4, 23
» aliĝilo: senpaga. Nepre havi. la libron "Paŝoj al plena 

posedo"
* horaro; sabatojn je la 53 vespere.

4-4-44 por PLENIGI LERNOCAMBRON 4444 
4444 PROPAGANDU ESPERANTON 4444

Georgo Moragues, kuraĝa kaj sindonema bibliotekisto 
de Valencia Grupo, multe suferas pro la malsufica alesto 
al esperantaj kursoj kaj proponas kreskadon de propagan- 
do pri Esperanto kaj pri la kursoj.

Sekve al tiaj pensaj li agadas, kaj dimanĉo matene, 
kiam centraj estratoj el Valencio transformiĝas en vigla 
pulbazaro, li starigas faldtablon por elmontri kaj vendi 
esperdtaĵojn (vortaroj, gramatikoj, kasedoj, insignoj, 
glumarkfolioj, ktp.) kaj propagandi la kursojn.

Por daŭrigi tian laboron li bezonas helpon. Kiu estas 
preta por akompani al Georgo kelkajn dimanĉojn?



POLEMIKO PRI ESPERANTO
EN JURNALO "LA VERDAD" DE MURCIO

□kaze de la agnosko de kataluna lingvo en europa par- 
lamento, Luis Rubio verkis artikolon en la jurnalo de 
Murcio por plendi tian mezuron, ĉar tio grandigas elspe- 
zojn kiujn oni devas fari pro lingvaj aferoj la europa 
komunumo, kaj ili jam superas trionon de gia tuta 
budĝeto. Tial, Luis Rubio taksas minoritatajn lingvojn 
kiel rezulto de nostalgioj, troa orgojla, antaŭjuĝoj kaj 
arkeologia naciismo.

Samideano PĜrez Ovilo respondis per artikolo kiu 
meritas kvarkolonan spacon en la sama jurnalo, kie 
argumentis ke la lingva kaoso estos ankoraŭ pli granda 
kiam la aliaj minoritataj lingvoj suksesos je la agnosko 
de siaj rajtoj, kaj ankoraŭ pli se eniras en la europan 
komunumon la europaj ekskomunistaj landoj. Tio estas la 
problemo, sed kia estas la solvo? PĜrez Ovilo montras ke 
la solvo ĝis nun aplikata dividas naciojn en du grupoj, 
tiuj kiuj povas interrilati internacie per sia propra 
lingvo, kaj bone povas esprimi siajn pensojn, kaj tiuj 
kiuj devas interrilati internacie per lingvo de "aliaj", 
per kiu neniam povos esprimi siajn pensojn tiel vigle 
kaj flue kiel en la propra.

P<ŝrez Ovilo argumentis ke internaciaj rilatoj neniam 
devas nek pavas esti heredaĵo de privilegiuloj, ĉar tiaj 
rilatoj estas rajto de ĉiuj, de popolaj amasoj, kiuj 
havas barilojn en la vojo al la tutmondeco, bariloj de 
nekompreno pro lingvaj problemoj.

La vera solvo estas lingvo vere internacia, vere 
demokrata, vere facila kaj atingebla por ĉiuj, la lingva 
Esperanta.

ENKETO DE LA FONDAĴO "FERNANDO SOLER"
ssssaaasssssssasssasssssssssszesssssssssssssE

Rilate la temon de la ĵurnala informo pri Esperanto, 
la Fondaĵo "Fernando Soler" aranĝas enketan por kolekti 
opiniojn kaj spertajn pri la rilatoj de esperantistoj 
kaj ĵurnalistaj, problemoj kiuj ofte aperas, ĉefaj 
demandaj, taŭgaj respondoj, ktp.

Tiuj kiuj havas iom por diri pri tio, demandu tian 
enketon al la:

Fondaĵo "Fernando Soler"
Duque de Calabrla, 4, is
Valencio - 46005



NI GUIS ESPERANTON 
"9K* "ilf- ■^K" ■JH’ "JH* ■ĵK- ■9K’ ■ifr '*■

Tre fruktodona esperantista vojaĝo tra Francio estis 
farata de kvar junaj geamikoj de nia regiono, la pasin- 
tan junion.

Ni, Alberto Bermell, Johano Fontecha kaj JosĜ Marti- 
nez, el Valencio, plus Teresa Soriano, el Alikanto, 
pasigis ok tagojn ĉe la fama esperanta kastelo de Gresi- 
llon.

Tie ni lernis la internacian lingvon kaj sekvis 
kursojn pri Cseh-metodo. Alberto kaj Johano trapasis la 
Seminarion A, ebligantan instrui laŭ tiu metodo: dum 
Teresa enkondukigis en la lingvo per ĝi. Krom la espe- 
ranta lernado kaj praktikado, ni ĝuis belegan lakon por 
feriado: regiono de gotikaj kasteloj kaj domoj, densaj 
herbaroj kaj arbaroj. Preskaŭ Ĉiutage ni ekskursis kun 
aliaj geamikoj-esperantistoj al pluraj vidindaĵoj, 
piede, bicikle au aŭtomobile.

Jus alvenantaj al la kastelo, surprizis nin tiel la 
ĉarmo de la loko kiel ĝia taŭgeco por gastigi 
esperantistaron. Oni disponas pri individuaj, familiaj 
kaj kolektivaj ĉambroj, sufiĉaj por 80 esperantistoj, 
aŭ, laŭplaĉe, ampleksa tendejo. La manĝaĵo, normala au 
vegetarana, estis varia, sana kaj bongusta, cetere 
priservata de atraktivaj francinoj. Servoj ne mankas.

Do, Gresillon estas por ni kreanto de esperanta 
etoso, ne tiel brua, kiel internacia kongreso, ktp. sed 
pli intima kaj kvieta.

Dimanĉe, la lastan tagon en Gresillon, aro da espe- 
rantistoj alvenis el Le Mans. Tiam ni konatiĝis kun S-ro 
Gestin, kiu kun sia edzino orientigis nin en Parizo. Hi 
estas ekzemplo de sindono imitinda de ĉiu esperantisto. 
Parizo ne bezonas priskribon. Tie, post kelkaj tagoj, ni 
dise forlasis Francion, vere ravitaj pri la vojaĝo kaj 
dezirantaj baldaŭ ripeti veturadon al Esperantujo.



VI ANKAŬ POVAS ĜUI ESPERANTON...

........................................ ... INTERNACIE.....................................
La mirindan sperton kiu travivis samiadeano Bermell en 
Francio, malkovris al li la grandan plezuron de veraj 
internaciaj renkontigoj kaj jam aliĝis al alia, tiu kiu 
okazos

de la 273 decembro 1991 ĝis la 33 januaro 1992
en CUXHAVEN (Nordgermanio)

351 INTERNACIA SEMINARIO 
DE GERMANA ESPERANTO-JUNULARO

kun la temo:
AMERIKO - ĈU 500 JAROJ DA 
CIVILIZACIO AU KOLORIISMO

partoprenos gejunuloj inter 14 kaj 26 jaroj kiuj bone 
regas Esperanton por, en internacia etoso, kune diskuti, 
lerni, ludi, danci, manĝi, dormi kaj festi per silvestra 
bufedo la novjaron.

Bermell deziras ne vojagi sola 
kiu estas preta por akompani al li?

Direktu al; Alberto Bermell - Plus Ultra, 23-4 - 46006 VALENCIO

Se vi deziras ion pli serioza kaj grava, aliĝu al la 
rusa sesio de la

AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ "SAN MARINO*
Terno: Lingvo, kulturo, ekologio 

Moskvo - Leningrado 
de 293 decembro ĝis 83 januaro 

la programo estas vere interesa laŭ ĉiuj flankoj kaj 
maleble resumi ĉi tie.

Se vi deziras pii informojn deaandu al la redakcio de “Valencia Luno’

.................................................. AŬ HISPANE.....................................  
MALAGO.- De la 73 ĝis la 133 oktobro, en Torokso,

ESPERANTAJ LABORTAGOJ 
pri la temo 

LA VARBADO DE ESPERANTISTOJ
Petu informojn al: Andaluzia Esperanto Unuigo, Poŝtkesto 864, 29080 MALAGO

253 KATALUNA KONGRESO DE ESPERANTO
313 INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ 

1-3 novembro 1991
TARRAGONA

Festparolado de Villiam Auld 
Aliĝu al Apartat 290 - 08280 SABADELL

....... .AŬ VALENCIE............... Vidu sur paĝo 113



VIZITIS NIN:

Tiun ci someron vizitis Valencion multaj eksterlanda- 
noj kiuj restis kelkajn tagojn kun ni.

* Granda autobuso de gepoloj gvidata de du esperan- 
tistinoj. Hi aranĝis bone la vojaĝon dank al la helpo 
de la esperantistaro de Barcelono kaj Malago. Restis nur 
unu tagon en Valencio kaj apenaŭ povis kontakti neniun.

* Stefan Constantin de Bukareŝto^ filo de la prezi- 
danto de la Rumana Esperantistaro. Ci tie li ĉeestis de 
la 313 julio ĝis la 13 aŭgusto, kaj poste foriris al 
Francio.

* Du geamikoj de Ismael el Cekoslovakio, de la 93 ĝis 
la 163 aŭgusto. La viro ne parolis multe en Esperanto, 
sed la virino estas instruistino de Esperanto en Prago. 
Niaj someraj lernantoj povis konstati ke Esperanto vere 
estas Universala Lingvo.

* Autobusoj de hungaroj, gvidataj de pluraj esperan- 
tistoj, kiuj vendis multajn novajn librojn por la 
biblioteko de la Grupo. Ili ankaŭ parolis al ni pri la 
nuna situacio de H.E.A.

Bedaŭrinde preskaŭ ĉiuj esperantistoj forirantaj pro 
la somera libertempo, ne povis paroli kun ili, sed tiui 
kiuj restis tie ĉi, dum momentoj povis imagi ke ili voja- 
gas eksterlanden.

*«**««*«*«**«****«*«»«*«*«*«*«***««**«*«««**«**«*«*«**«»

POR PRAKTIKI ESPERANTON
VI NE BEZONAS FORIRI EKSTERLANDEN

partoprenu en la 
Esperantaj Tagoj!!! 

je 1a 8ŝ horo 
en sidejo Valencia-Grupo

Tie oni parolas kaj diskutas tute en Esperanto pri iu 
ajn temo de la vivo. Vidu la proksimajn tagojn:

183 Oktobro.- Alberto Bermell 
VOJAGO AL GRESILLON

253 Oktobro.- "Vale"
KELKAJ PROBLEMOJ PRI LA BELSONECO EN ESPERANTO

153 Novembro - Jorge Moragues 
EKOLOGIO

Decembro - Augusto Casquero
INTERNA FUNKCIADO DE LA UNIVERSALA KONGRESO



LABORI ” PER" ESPERANTO..

Esperanta grupo neniam devas esti geto kie izoligas 
esperantistojn, sed ilo por pligrandigi niajn ordinarajn 
rilatojn kun la socio.

Por tio jam delonge la esperanta movado trovis 
rimedon: la fakaj asocioj kiuj permesas taŭge prilabori 
la problemojn de la vivo, au la agadon kiu plej intere- 
sas vin, per helpo de Esperanto.

Se vi aligas al fakaj grupoj aŭ asocioj, vi eniras en 
medio kiu arigas dokumentojn (librojn, artikolojn, 
bultenojn) laŭ la elektita temo kaj tiel vi povas fari 
kiel ponto inter nacia kaj internacia kultura, tradukan- 
te tekstojn el Esperanto por proponi ilin al nacilingva 
bulteno aŭ tradukante artikolojn el nacia lingvo en 
Esperanton por proponi ilin al Esperanta gazeto.

. . . INTERNACIE,
Vidu, per alfabeta ordo, la fakajn asociojn kiui 

funkcias internacie:
agrikulturo, arto, ateismo, automobilismo, bahaismo, 
bibliismo, biblioteko, biciklado, biologia nonenklaturo, 
blinduloj, ekologio, ekonomio, ekumenismo, etnismo, 
evangeliismo, fervojistoj, filatelo, filologio, 
filozofio, foto, goo, handikapuloj, instruado, jogo, 
ĵurnalismo, katolikismo, komputada, komunismo, 
kooperativismo, kvakerismo, laboristoj, matematiko, 
medicino, mensa, ministoj, mormonoj, muziko, naturismo, 
oomoto, paco, P.T.T., radio-amatoro, radio-auskultado, 
rei igia-kompara, rotaria, samseksama, scienco, skoltoj, 
speleologio, spiritismo, stenografio, sako, sako- 
heksagona, turismo, vegetarismo, verkistoj, veteranoj.

. . .VALENCIE,
En valencia komunumo estas pli-malpli aranĝitaj la 

sekvantaj fakgrupoj: ekologio, helpo, informado, 
instruado ne-universitata, junularo, komerco, konsumo, 
kulturo, sporto, turismo, universitato kaj esploro.

, . ,KAJ FREŜE
La lasta faka asocio estis fondita en Bergeno la l“r’ 

augusto 1991, sub la nomo Monda Kunagado por Eduko, 
Scienco kaj Kulturo kaj inter siaj celaj estas "peri 
ideojn kaj informojn inter UNESKO kaj esperantistoj"

Kontaktu kun la fako kiu interesas vin aŭ proponu 
alian, sed agu esperante en la ordinara vivo.



RENKONTIGO OE JUNA SUNO
EN “EL PALMERAL" DE ELX

Lasta renkontiĝo de La Valencia-Murcia Junulara 
Esperanto-Asocio okazis en la luksa kampingo “El 
Palmeral", en Elx (Alakanto)

La sabaton 28an, vespere, oni banis sin en la naĝejo, 
oni noktomangis fratece kaj oni irir diboĉi, profitante 
la viglan noktovivon en Elx. Dimanĉe matene, oni aranĝis 
aŭdvidan montradon pri esperantaj eventoj, en la tele- 
vidĉambro de la kampingo. Unue oni vidigis fllmaĵon pri 
la Ĉijara kaj unua valencia-murcia Esperanto-kongresa 
kaj pri la lasta U.K. en Bergeno. Ambaŭ vidbendaj estis 
aranĝitaj kaj klarigataj de Pedro Ruiz, el Murcio. 
Sekve, la valenciurbanoj projekciis lumbildojn, dismon- 
tris fotaĵojn kaj prelegis pri ĉisomera Esperanta vojaĝa 
al la kastelo Gresillon kaj al aliaj lokoj de Francio.

Post la komuna tagmanĝo, ankoraŭ en la kampingo, oni 
iris al la granda parko de Elx por fari la asembleon. 
Fine, Antonio Verdu, elĉano, ciceronis al ni tra la urbo 
kaj la fama botanika ĝardenego “Huerto del Cura”.

En ĉi tiu renkontiĝo ni ĝuis la eksterordinaran 
ĉeeston de la vaska esperantistino, lgone Manciles, kiu 
venas al Valencio por studi.

DECIDOJ DE LA ASEMBLEO:

1.-  Venonta renkontiĝo akazas ree en Elx, sed en la 
montara feridomo de Antonio Verdŭ. Dato: 30a de novembro 
kaj la de decembro. Oni informos pri detale.

2,-  Antonio Verdŭ anstataŭos Amparon Boluda, kiu 
devis esti la kunordigatigo. JosĜ Martinez estas la nova
kunordiganto.
Antonio Verdu Caselles 
M. Benlliure, 84, 62, lŝ 
E-03201 ELX (Alikanto) 
Tel. (96) 544 97 41

Jos<ŝ Martinez Hernandez
Mediterranea, 22, 12
E-46011 VALENCIO
Tel. (96) 371 07 42

3,-  Oni starigas rilatojn kun la franca urbo Perpig- 
nan, pere de kontaktulo, kiun oni havas jam. Prizorgas: 
Alberto Bermell.

4.-  La L.K.K. de la hispana Esperanto-kongreso en 
Murida informas al ni, ke tiu ne koincidos kun la "paska 
junulara renkontiĝo" sed ĝi okazos lan-3an de majo 1992. 
Do la junularo daŭrigos kun la intenco kunpartopreni la 
kongreson, kaj aliklanke oni organizu la “paskan junula- 
ran renkontiĝon*' en la mezo de Hispanio, ĉirkaŭ Madrido



kaj Segovia, kiel oni priparolis en la lasta P.J.R en 
"El Saler" (Valencio)

5. - Antonio Verdu vokas al aliĝo al Pasporta Servo de 
TEJO. Sciigante ke ekzistas la eblo ne gastigi, sed 
serĉi gastejan por la esperantistoj vizitantoj.

6. - Por purigi la adresaron de JUNA SUNO, oni dissen- 
das aliĝilon, por ke tiuj personoj <ne organizaĵoj) kiuj 
volas ricevi la informilon faru sin membro aŭ apogantoj.

7. - JUNA SUNO renovigas sian kotizon al HEJS-HEF kiel 
junulara asocio. Laŭ decido en "El Saler", ĉiuj 
junui(arioj interesataj de tutŝtata kunagado utiligus 
junularan parton en “Boletin" de. HEF kiel comuna 
informilo.

NOVAĴOJ EL ALMUSSAEES

Dum patronaj festoj celebritaj la pasinta julio, la 
Klubo Esperanto Kultura Centro el Almussafes, prezentis 
al la lernantino Beatriz Sabater Kufioz kiel reprezentan- 
tino de nia Klubo je la sekvantaro de la reĝino de la 
Festoj.

Sendube estis agrabla novajo ĉar tio faris ke la 
gejunulojn montris iomete pli da intereso pri la signifo 
de la Internacia Lingvo.

Alia flanke, la venontan 83 de Oktobro kamenzos 
denove la kurso de Esperanto en Kultura Centro, gvidata 
de nia samideano Francisco Ramirez.

Grupo de gesamideanoj dum la flora ofero al la Sankta 
Kruca, okaze de la festoj de Almussafes, la 153 julio 
1991, kaj prezentado de la standardo de la Klubo 
Esperanto de Almussafes.



PRI NATURO DE ESPERANTO

Al D. Santiago Kiquel Planas

Ho jen vi Esperanto! Ne glora kaj fiera 
nur orfa, senpotenca, senforta, senmatura...

(K, Kalocsay)

Mi ĉiam pensis kaj pensas ke Esperanto estas antaŭ 
ĉio zamenhofa lingvo kaj ec la iniciatintoj ekdevus legi 
almenaŭ tekstojn zamenhofajn, se ne la tutan fundamenton 
almenaŭ paragrafojn. Krom mi opiniis, kiel multe da 
kleruloj kredis kaj kredadis, ke en la fundo Esperanto 
estas realece latino.

Sed estis momento, en mia esperanta vivo kiam mi 
disrevigis de tiu ideo. Historie, mi memorigus al L. de 
Beaufront kiun mi admiras (malgraŭ lia perfido kaj 
mallerteco ĉe la disvolvado de liaj esperantaj aferoj) 
precipe pro du motivoj: li sukcesis disvastigi
Esperanton en Francujo kaj li estis la unua aŭtoro vere 
preokupita pri Gramatiko, ĉar la unuaj rusaj verkintoj 
skribadis kompreneble en anarkia stilo.

En 1907 aperis Ido-skismo, pri kio Courtinat klarigis 
al ni tion, ke tiu "HEREZO" estis sociopolitika aspekto 
pli ol vere lingva problemo. Kaj tuj poste, danke al la 
dialektiko ŝprucinta inter Couturat kaj De Saussure. 
Esperanto progresis en la gramatika parto pri VORTFARA- 
DO, ĝis ke Kalocsay kaj Varinghien (V. ) povis ellabori 
Literaturon, Gramatikon, Poetikon, Enciklopedion, k.t.p. 
tial ke ni povas hodiaŭ konsideri tiujn autorojn kiel 
veraj (1) interpretistoj de Zamenhof.

Sed, kio do, estas strukture Esperanto?
A) Laŭ V. la aspektoj de la esperantaj verboj estas 

kvin:
1. - Komenca aŭ inkoaktivo: Afiksoj: EK kaj IG.
2. - Momenta aŭ momentaneo: EK
3. - Daŭra, durativo aŭ imperfekto: AD kaj AT
4. - Ripeta - iterativo: RE
5. - Fina: perfektivo: IT
"kaj la aspekto konsistigas la bazon de la konjugacio en 
ciuj SEMIDAJ LINGVOJ" (V. )

B) Rilate la participojn: "Esperanto posedas aktivaj, 
pasivaj, medialaj, faktitivaj, preteritaj, precencaj, fu 
turaj k.t.p. Tiu abundo memorigas la HELENAN 
MORFOLOGION" (V.)

(1) Ni kutimas meti ĉiujn predikativojn en nominativo 



C) Hi ankaŭ pensas ke el la Latino, Esperanto riĉigis 
sin rilate al la strukturo de la frazo, atentante 
precipe la problemon pri 1'akuzativo.

D) Kaj ĉiuj ni scias ke la angla lingvo faciligis kaj 
sanbalastigis Esperanton liberigante ĝin de la pezaj 
slavaj deklinacioj kaj konjugacioj.

Resume: ni povas diri ke en la ARHETIPO de Esperanto 
sidas efective la patrinaj pralingvoj de nia historia 
civilizacio, nome HBBREO, GREKO kaj LATIHO kaj la tri 
menciintaj subteniloj havas sian propran gravecon: 
Alivorte, ni povas diri ke strukture Esperanto estas 
sinteco de Ĉiuj semidaj kaj indoeuropaj lingvoj.
* Ĉu vi konvinkiĝas jam, amata leganto, kiel Esperanto 
estas vere INTERRACIA LINGVO?
* Cu vi komprenas kiel la ceteraj planlingvaj precipe 
tiuj kiuj de Esperanto trafas refoje al la latino, kaj 
nur al la latino: Ido (Couturat 1907); Occidental (E. 
von Vahl 1922); Hovial (Jespersen 1927-1934) kaj Inter- 
lingva IALA <Gode 1951), estas kondamnitaj al frakaso?
* Cu vi komprenas la fakton ke Esperanto estas la unika 
planlingvo kiu disvastiĝis tra la tuta mondo?

Rememoru la zamenhofajn vortojn: "Kio do en tia okazo 
restus por fari al la aŭtoro de ia nova lingvo, se tia 
iam aperus? Al li restus jam nenio ol... eltrovi la jam 
eltrovitan Amerikon!" <F.K.)

VALE Valencio-Cheste, majo 1991

Kristnaska Loterio

A'ie 1 ci Utia re, deno ve F c? Iene ia 
Esperanto-Grupo partoprenas 
en Ia kristnaska /oterio, kio 
vere helpas sian ekonomion, 
ĉi jare Ia numero estas

Vi povas aĉeti ŝin por vi mem, 
aŭ,pli bone porela Grupo,vi 
povas disvendi ĝin interviaj 
amikoj kaj konatuloj . DANKON!
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